
 
Mediju kampaņa – Radio Naba 

 
26.04. plkst. 14:00. Radio Naba pārraide „Dzīvesstāsts”  
http://www.mixcloud.com/LMC_LCCA/dz%C4%ABvesst%C4%81sts-darja-
%C5%A1mite-sssr-ii-posms/ 
  
Pārraide „Dzīvesstāsts”, vada žurnāliste Anda Buševica. 
Darja Šmite, Valkas pamatskolas medmāsa. Dzimusi Tadžikijā, ar savu nākamo 
vīru iepazinusies Komi apgabalā, atbraukusi uz Latviju, kur lauku mājās Ērģēmē 
neviens nav runājis latviski. Dēls Jānis nu jau vairākus gadus dzīvo Īrijā, Darja 
eksāmenu pilsonības iegūšanai kārtojusi lielā mērā tāpēc, lai varētu vienkāršāk 
apciemot dēlu, kā arī pavisam praktiskas formalitātes nokārtošanai – lai 
nopirktu zemi pie mājas. Tas, kas pārsteidz sarunā ar krievu un ukraiņu asiņu 
pēcteci Darju Šmiti, globālā internacionālisma ideju atnestu uz Latviju – tas 
gaišums, ar kādu viņa runā par savu mītnes zemi un cilvēkiem. Darjai Šmitei ir 
citas asinis, man šķiet, nevis nācijas piederības nozīmē, bet – viņa ir pieradusi 
uzticēties cilvēkiem. 
 

10.05. plkst. 14:00. Radio Naba pārraide „Dzīvesstāsts” 
http://www.mixcloud.com/LMC_LCCA/dz%C4%ABvesst%C4%81sts-
d%C5%BEozefs-bazs-sssr-ii-posms/ 
 
Pārraide „Dzīvesstāsts”, vada žurnāliste Anda Buševica. 

Libānietis, Vidzemes slimnīcas gastroentrologs Džozefs Bazs nesen 
nokārtojis naturalizācijas eksāmenu pilsonības iegūšanai, taču gaida 
likuma grozījumus, kas viņam ļautu iegūt dubultpilsonību. Šobrīd Latvijā 
dubultpilsonību piešķir tikai par īpašiem nopelniem, taču arī es, saka 
Džozefs Bazs, Latvijai dodu daudz. Un tīri cilvēciski savu lēmumu esmu 
jau pieņēmis – esmu šeit nodzīvojis 23 gadus, trīs reizes esmu bijis gada 
ārsts Vidzemes slimnīcā, Valmierā ir mana māja, ģimene. 
 
14.06. plkst. 14.00. Radio Naba pārraide, „Dzīvesstāsts” 

http://www.mixcloud.com/LMC_LCCA/dz%C4%ABvesst%C4%81sts-

a%C4%BC%C4%A3irds-%C5%A1laitas-sssr-ii/  

 

Pārraide „Dzīvesstāsts”, vada žurnāliste Anda Buševica. 

Kad lietuvietim, šobrīd jau Latvijas pilsonim Aļģirdam Šlaitas lūdzu 

izstāstīt man savu dzīvi, viņš saka – mana dzīve ir ļoti gara. Un tie stāsti 

http://www.mixcloud.com/LMC_LCCA/dz%C4%ABvesst%C4%81sts-darja-%C5%A1mite-sssr-ii-posms/
http://www.mixcloud.com/LMC_LCCA/dz%C4%ABvesst%C4%81sts-darja-%C5%A1mite-sssr-ii-posms/
http://www.mixcloud.com/LMC_LCCA/dz%C4%ABvesst%C4%81sts-d%C5%BEozefs-bazs-sssr-ii-posms/
http://www.mixcloud.com/LMC_LCCA/dz%C4%ABvesst%C4%81sts-d%C5%BEozefs-bazs-sssr-ii-posms/
http://www.mixcloud.com/LMC_LCCA/dz%C4%ABvesst%C4%81sts-a%C4%BC%C4%A3irds-%C5%A1laitas-sssr-ii/
http://www.mixcloud.com/LMC_LCCA/dz%C4%ABvesst%C4%81sts-a%C4%BC%C4%A3irds-%C5%A1laitas-sssr-ii/


patiešām seko vairāki, šķietami savstarpēji nesaistīti. Par mātesbrāli, 

kuru izsūtīja uz Sibīriju, kamdēļ viņu ģimeni ciemā sauca par bandītiem. 

Par sauszemes puikas sapņiem par jūru, kas viņu arī aizsauca uz Liepāju. 

Par emocionālo Atmodas laiku, līdzdarbošanos vienlaikus Tautas frontē 

un Sajūdis Lietuvā, Aļģirds Šlaitas savulaik bija arī pirmais liepājnieks, 

kurš ieguva Latvijas pilsonību. Šobrīd lepnais kungs, kam jūras gaiss 

nākot tikai par labu, nopircis mājiņu Liepājas pavārtē, bet vasarās ar 

motociklu aizšauj līdz Lietuvai, apciemot brāli. 

 

28.06. 14.00. Radio Naba pārraide, „Dzīvesstāsts” 

http://www.mixcloud.com/LMC_LCCA/dz%C4%ABvesst%C4%81sts-

j%C4%81nis-mih%C5%86%C4%93vi%C4%8Ds-sssr-ii/  

Raidījumu vada autore un žurnāliste Anda Buševica. 

 

Ceturtais raidījums ciklā "Dzīvesstāsts" 28. jūnijā, piektdienā pulksten 

14:00 Radio NABA. 

 

Jāņa Mihņēviča vecāki uz Latviju atklīda kā tolaik tik populārie poļu 

viesstrādnieki, palīgi lauku darbos. Padomju vara deva iespēju iekopt 

savu saimniecību, un pēc pāris gadiem arī šo saimniecību brīvprātīgi 

piespiedu kārtā atņēma, padarot ģimeni par kolhozniekiem. 

 

Jānis pats par pusstopu nopirka brīvlaišanas izziņu no kolhoza, 

dzelzceļnieku remontbrigādē apceļoja visu Padomju savienību, tad kļuva 

par traktoristu, bet šobrīd dzīvo viens pamestajā Ķoņu muižas ēkā - ir 

tāds kā pārvaldnieks. Kāpēc mūža otrā pusē izlēmāt nokārtot Latvijas 

pilsonību? Nu, mani pierunāja! Lai varētu turpmāk pa Latvijas zemi 

staigāt kāju piesizdams līdzvērtīgi latvietim, saka lepnais polis. 
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